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UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE
europejskie, krajowe i regionalne dokumenty strategiczne

Art. 39, ust. 3, 4, 5
W planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia 

strategii rozwoju województwa, ustalenia koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, 

Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa:

 jest wyrazem polityki przestrzennej samorządu województwa,

 określa cele i kierunki rozwoju przestrzennego regionu 

w perspektywie długookresowej, 

 stanowi podstawę dla wyboru działań priorytetowych w kolejnych  

okresach programowania, 

 pełni rolę koordynacyjną między planowaniem na szczeblu 
krajowym a planowaniem  miejscowym, 

 spełnia rolę informacyjno-poznawczą dla wspólnot 

samorządowych wszystkich poziomów i potencjalnych inwestorów. 
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MASOWA URBANIZACJA – ROZWÓJ SMART CITY

w najbliższych latach blisko 75,0% ludności 
świata będzie zamieszkiwać miasta
63,0% udział ludności w miastach w województwie

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW

osoby powyżej 60 roku życia będą 

stanowiły ponad 20,0% populacji świata
22,5% udział ludności w wieku poprodukcyjnym w województwie
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%
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AUTOMATYZACJA I INFORMATYZACJA

liczba internautów na świecie wynosi ponad 
4 mld osób, co stanowi 53,0% ludności świata
72,0% ludności Polski

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

ograniczenie składowania odpadów 

do max. 10,0% odpadów komunalnych do 2030 r.
56,8% udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach w ilości 

odpadów zebranych zmieszanych w województwie

4,0
mld

METODA OPRACOWANIA PLANU
idea prac – g l o b a l n e  t r e n d y  r o z w o j o w e



UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
starzenie się społeczeostwa / feminizacja

UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU 
PRZEDPRODUKCYJNYM W LICZBIE 
LUDNOŚCI OGÓŁEM W POLSCE 

I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU 

POPRODUKCYJNYM W LICZBIE 
LUDNOŚCI OGÓŁEM W POLSCE 

I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

PIRAMIDA WIEKU LUDNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2016 R.

wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym,
najwyższy w kraju wskaźnik obciążenia demograficznego



UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
proces depopulacji / szybkie tempo spadku liczby ludności miejskiej / najniższy w kraju ujemny przyrost naturalny

ZMIANA LICZBY LUDNOŚCI POLSKI 
W LATACH 1995 - 2016

ZMIANA LICZBY LUDNOŚCI 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO               
W LATACH 1995 - 2016

poważnym zagrożeniem dla dalszego prawidłowego 
i trwałego rozwoju województwa jest bardzo trudna sytuacja 

demograficzna w regionie

w województwie występuje koncentracja i utrwalenie 
negatywnych trendów i procesów demograficznych

PRZYROST RZECZYWISTY 
W POWIATACH W 2016 R.



…DEMOGRAFICZNE OBSZARY PROBLEMOWE

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA 2030

Polska

województwo łódzkie
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METODA OPRACOWANIA PLANU
idea prac – r e g i o n a l n e  d e t e r m i n a n t y  r o z w o j u

s t a ł e  – n a t u r a l n e  i  f u n k c j o n a l n e  - d e t e r m i n a n t y  

r o z w o j u  p r z e s t r z e n n e g o  i  s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o

zwarte kompleksy gleb o najwyższych wartościach rolniczych, zlokalizowane w północnej części 
województwa, będące podstawą rozwoju intensywnego rolnictwa,

zasoby surowcowe w postaci złóż kopalin skoncentrowane w dwóch strefach: bełchatowsko-
złoczewskiej i opoczyoskiej, dzięki którym rozwinęło się Zagłębie Bełchatowsko-Szczercowskie 

oraz przemysł budowlano-ceramiczny w rejonie Opoczna,
zasoby wód geotermalnych zlokalizowane w północnej, zachodniej i centralnej części 

województwa, częściowo wykorzystywane w ciepłownictwie oraz balneologii,
pasmowy układ dolin Warty, Pilicy i Bzury, z największymi zbiornikami wodnymi, tworzący 

„ruszt” przyrodniczy dla rozwoju funkcji turystycznych,
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METODA OPRACOWANIA PLANU
idea prac - r e g i o n a l n e  d e t e r m i n a n t y  r o z w o j u

strefa Aglomeracji Łódzkiej, charakteryzująca się najwyższym w województwie 
poziomem urbanizacji oraz koncentracji funkcji metropolitalnych,

strategiczne układy powiązao transportowych będące podstawą powiązao zewnętrznych,
kompleks energetyczny Bełchatów – Szczerców - Złoczew, będący węzłem energetycznym 

kraju i regionu, determinujący rozwój tej części województwa 
w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat,

obszary o unikatowych wartościach kulturowych w skali kraju i regionu, 
stanowiące podstawę dla rozwoju funkcji kulturowych i turystycznych.

p l a n  k o n t y n u a c j i

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+



…DETERMINANTY ROZWOJU



…OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU REGIONALNYM



UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym

wyzwaniem rozwojowym są m.in. 
niekorzystne warunki wodne –

deficyt wody, problem suszy 
i mocno ograniczone możliwości 

retencji naturalnej, 
zjawisko stepowienia, brak rynków 

hurtowych produktów rolnych

Sieradzki Rolniczy OF oraz Kutnowsko-
Skierniewicki Rolniczy OF 

składają się na Obszar Rozwoju 
Intensywnego Rolnictwa 

wyznaczony  w SRWŁ 2020 i obejmują 
ogółem  49 gmin, w tym: 

5 gmin miejskich, 5 gmin miejsko-
wiejskich, 39 gmin wiejskich.

2

1

1. SIERADZKI ROLNICZY OF
2. KUTNOWSKO – SKIERNIEWICKI ROLNICZY OF

ROLNICZE OBSZARY FUNKCJONALNE

Liczba ludności 403 tys.
16,0% ludności województwa

Udział ludności 

w miastach 31,0%
63,0% średnia dla województwa

Powierzchnia 4,7 tys. km2

26,0% powierzchni województwa

WSKAŹNIK WALORYZACJI ROLNICZEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

POTENCJAŁ DLA ROZWOJU INTENSYWNEGO 
ROLNICTWA 



UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym

GÓRNICZO-ENERGETYCZNE OBSZARY FUNKCJONALNE

najważniejszymi wyzwaniami 
rozwojowymi są m.in.: 

brak ostatecznej decyzji w zakresie 
uruchomienia złoża Złoczew 
oraz lokalizacji docelowych 

jednostek wytwórczych, proces 
rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych,

prognozowane leje depresyjne

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

UDOKUMENTYOWANE ZŁOŻA KOPALIN

Liczba ludności 157 tys.
6,0% ludności województwa

Udział ludności 

w miastach 41,0%
63,0% średnia dla województwa

Powierzchnia 1,8 tys. km2

10,0% powierzchni województwa

2

1

1. BEŁCHATOWSKO-SZCZERCOWSKI 
GÓRNICZO-ENERGETYCZNY OF

2. ZŁOCZEWSKI GÓRNICZO-ENERGETYCZNY OF

Bełchatowsko-Szczercowski Górniczo-
Energetyczny OF i Złoczewski Górniczo-

Energetyczny OF tworzą 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 

Bełchatów – Szczerców – Złoczew 
tożsame z wyspecjalizowanym 

obszarem  funkcjonalnym wyznaczonym 
w SRWŁ 2020, i obejmują ogółem 19 

gmin, w tym: 1 gminę miejską, 2 gminy 
miejsko-wiejskie, 16 gmin wiejskich.



UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym

TURYSTYCZNY OBSZAR FUNKCJONALNY DOLINY RZEKI WARTY

wyzwaniem rozwojowym jest m.in. 
słabo rozwinięta infrastruktura 

turystyczna, 
presja urbanistyczna na tereny 
cenne przyrodniczo i obszary 

zalewowe, 
niewystarczająca promocja 
dziedzictwa kulturowego 

i cyklicznych imprez kulturalnych

2. TURYSTYCZNY OF DOLINY RZEKI WARTY

2

POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMIN

Liczba ludności 303 tys.
12,0% ludności województwa

Udział ludności 

w miastach 49,0%
63,0% średnia dla województwa

Powierzchnia 3,3 tys. km2

18,0% powierzchni województwa

Turystyczny OF Doliny Rzeki Warty 
jest tożsamy z wyspecjalizowanym 

Obszarem Turystycznym Doliny Rzeki 
Warty wyznaczonym w SRWŁ 2020 
i obejmuje ogółem 29 gmin, w tym: 
2 gminy miejskie, 7 gmin miejsko-

wiejskich, 20 gmin wiejskich.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

Cel strategiczny:

 OBSZAR ROZWOJU KONKURENCYJNEGO, PRODUKTYWNEGO ROLNICTWA 

ORAZ NOWOCZESNEGO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO, 

OPARTEGO NA TRADYCJACH PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ STRUKTURACH  

SIECIOWYCH POWIĄZANYCH Z SEKJTOREM NAUKOWO-BADAWCZYM
WSPIERANIE DZIAŁAO NA RZECZ:

rozwoju szkolnictwa wyższego o zasięgu ponadregionalnym oraz specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim o 
profilu rolniczym;

wspierania powstawania i działalności organizacji producentów rolnych;

rozwoju sieci współpracy między sferą naukowo-badawczą a samorządem rolniczym i producentami rolnymi oraz przedsiębiorstwami 
przetwórstwa rolno-spożywczego i innymi;

utworzenia rynków hurtowych produktów rolnych;

agrobiznesu międzynarodowego;

produkcji biogazu i biopaliw na bazie produktów rolnych i pochodzących z gospodarki leśnej oraz odpadów pochodzących z produkcji 
rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego;

zwiększenia retencji wód oraz rozwoju i modernizacji systemów melioracji wodnej;

inicjowania i wspierania procesów scalania gruntów rolnych i leśnych;

zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej;

rozwoju ponadregionalnych powiązao funkcjonalno-przestrzennych z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

Cel strategiczny:

 OBSZAR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ TWORZĄCEJ 

I WYKORZYSTUJĄCEJ INNOWACYJNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU TECHNOLOGIE

WSPIERANIE DZIAŁAO NA RZECZ:

powstania w regionie specjalistycznego ośrodka badawczego oraz szkolnictwa zawodowego z zakresu gospodarki energetycznej;

rozwoju „zielonych przemysłów” oraz rozwoju i wdrażania niskoemisyjnych technologii węglowych;

rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w tym m.in. w kierunku leśnym;

ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania terenów eksploatacyjnych, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej;

rozwoju ponadregionalnych powiązao funkcjonalnych z zakresu gospodarki energetycznej.



Cel strategiczny:

 OBSZARY ROZWOJU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ, KONFERENCYJNEJ, 

SPORTOWEJ I AKTYWNEJ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, WYKORZYSTUJĄCE 

ENDOGENICZNE POTENCJAŁY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

WSPIERANIE DZIAŁAO NA RZECZ:

rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej i geoturystyki oraz bazy turystycznej, w tym agroturystyki;

rozbudowy szlaków turystycznych;

rozwoju funkcji konferencyjno-kongresowej;

wykreowania marki i popytu na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne;

budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych, oraz 
kultywowaniu tradycji;

wykreowania wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie;

poprawy czystości wód  Zbiornika Jeziorsko oraz terenów leśnych;

wprowadzenia systemowych rozwiązao w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej;

rozwoju ponadregionalnych powiązao funkcjonalno-przestrzennych o wymiarze ponadregionalnym.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

GŁÓWNE WYZWANIA 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PLANOWANE INWESTYCJE ROZWOJOWE 
O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

WZMOCNIENIE DROGOWEJ DOSTĘPNOŚCI 
REGIONU

budowa obwodnicy Wielunia w ciągu DK 45/43
Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu DK 12
budowa obwodnicy Poddębic w ciągu DK 72
budowa obwodnicy wsi Praga w ciągu DW 703
budowa obwodnicy Szadku w ciągu DW 710/473
budowa przełożenia DK 45 (warunkowana decyzją o uruchomieniu eksploatacji złoża ,,Złoczew”)
Przebudowa lub rozbudowa (do klasy ,,G” – główna) wyróżnionych ważnych ciągów wybranych 
dróg lokalnych:
 ciągu dróg powiatowych  1705E i 1719E stanowiącego skrót pomiędzy Złoczewem i Błaszkami, 

łączącego drogę krajową DK12 i drogę wojewódzką DW 482 oraz zapewniającego połączenie z 
drogą ekspresową S-8 (dojazd do węzła ,,Złoczew” poprzez DW 477)

 ciągu drogi powiatowej 1737E wraz z realizacją nowych odcinków, stanowiącego połączenie 
gmin Goszczanów, Warta, Opatówek i Koźminek na kierunku Warta – Kalisz

 ciągu dróg powiatowych 4537E, 4529E, 4536E, 1500E stanowiącego powiązanie obszaru 
funkcjonalnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew oraz 
zwiększającego dostępnośd komunikacyjną Pajęczna

WŁĄCZENIE REGIONU W SYSTEM SZYBKICH 
POŁĄCZEO KOLEJOWYCH

Budowa KDP na odcinku Warszawa – Łódź  - Poznao oraz Sieradz  - Wieruszów – Wrocław,
Prace na liniach kolejowych Nr 14 na odcinku Łódź – Zduoska Wola  - Sieradz – Ostrów Wlkp., Nr 
146  Wyczerpy  - Chorzew Siemkowice oraz Nr 181 Herby Nowe – Oleśnica,
Poprawa parametrów technicznych na linii kolejowej Nr 131 Chorzów Batory – Tczew 
(„magistrala węglowa”),
Budowa nowej linii kolejowej Bełchatów – Złoczew (planowana odkrywka złoża „Złoczew”) 
uwarunkowana decyzją o uruchomieniu złoża „Złoczew”,
Budowa nowej linii kolejowej Wieluo - Chorzew Siemkowice
Modernizacja istniejących i budowa nowych stacji i przystanków kolejowych - Czechy, Ruda k. 
Wielunia.



…II. TRANSPORT - REGION O WYSOKIEJ JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ



…II. TRANSPORT - REGION O WYSOKIEJ JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

GŁÓWNE WYZWANIA 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PLANOWANE INWESTYCJE ROZWOJOWE 
O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI I INTEGRACJI 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Rozszerzenie siatki połączeo Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej  o Wieluo,
Budowa systemów rowerów miejskich w Łasku, Zduoskiej Woli i Sieradzu,
Budowa infrastruktury przesiadkowej w ośrodkach kształtowania regionalnych węzłów 
przesiadkowych – podstawowych (Zduoska Wola, Sieradz) – uzupełniających (Wieruszów, 
Wieluo, Pajęczno, Poddębice),
Zakup nowego taboru dla publicznego transportu zbiorowego.

WZMOCNIENIE INTERMODALNOŚCI 
TRANSPORTU TOWAROWEGO  
I ROZWÓJ USŁUG LOGISTYCZNYCH

budowa terminalu multimodalnego  w Zduoskiej Woli (Karsznice)
wzmacnianie potencjału logistycznego w ośrodku uzupełniającym – Zduoskiej Woli
kształtowanie warunków dla rozwoju logistyki w strefie oddziaływania docelowej sieci TEN-T



…II. TRANSPORT - REGION O WYSOKIEJ JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

GŁÓWNE WYZWANIA 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PLANOWANE INWESTYCJE ROZWOJOWE 
O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEOSTWA 
ENERGETYCZNEGO

utrzymanie produkcji energii w obszarze funkcjonalnym Zagłębia Górniczo – Energetycznego 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew, w tym m.in.: zapewnienie surowca energetycznego poprzez 
uruchomienie wydobycia ze złoża Złoczew 
budowa linii 400 kV Rogowiec – Pabianice Bis – Pątnów
modernizacja linii 400 kV Trębaczew – Dobrzeo/Joachimów;
modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów
budowa linii 110 kV Warta – Wróblew, 
budowa stacji  110/15 kV, Warta
modernizacja linii 110 kV Błaszki - Sieradz – Jawor (Sieradz)
modernizacja stacji 110/15kV Dworszowice (Nowa Brzeźnica), Poddębice 2, Wieluo 
przebudowa linii Wieluo – Złoczew (uwarunkowana decyzją o uruchomieniu eksploatacji złoża 
Złoczew).

ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

budowa ciepłowni geotermalnej w Zduoskiej Woli
rozbudowa ciepłowni geotermalnych w Uniejowie, Poddębicach 
budowa  małych elektrowni wodnych na rzece Warta w gm. Osjaków

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO 
DYSTRYBUCYJNEJ SIECI GAZOWEJ

budowa gazociągu Meszcze – Sieradz – Kalisz

ROZWÓJ SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO zwiększenie zasięgu emisji fal radiowo-telewizyjnych, szczególnie w płd.-zach. części 
województwa dla wzmocnienia sygnału łódzkiej telewizji regionalnej



…III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - REGION O WYSOKIEJ JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

GŁÓWNE WYZWANIA 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PLANOWANE INWESTYCJE ROZWOJOWE 
O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

LIKWIDACJA DYSPROPORCJI SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ

budowa i rozbudowa zbiorczych systemów kanalizacji w ramach aglomeracji w KPOŚK w  
miastach: Sieradz  i Zduoska Wola,     w  gminach wiejskich: Biała, Bolesławiec, Łubnice, 
Mokrsko, Osjaków, Sieradz , Wartkowice, Wierzchlas,  Zduoska Wola, w gminach miejsko-
wiejskich: Błaszki, Działoszyn,  Łask,  Pajęczno,  Poddębice,  Uniejów, Warta, Wieluo,  Wieruszów
rozbudowa zbiorczych systemów kanalizacji w gminach poza aglomeracjami w KPOŚK, z dużymi 
dysproporcjami między sieciami wodociągowymi a kanalizacyjnymi: Burzenin, Dalików, Klonowa, 
Pęczniew, Strzelce Wielkie, Wróblew, Zadzim,  tereny wiejskie Szadku i Warty
budowa  zbiorczych systemów kanalizacji  w gminach: Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pątnów, 
Siemkowice, Wodzierady, tereny wiejskie Złoczewa

POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  NA RZECZ 
ROZWOJU GOSPODARKI O OBIEGU 
ZAMKNIĘTYM

rozbudowa i modernizacja Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych : 
Dylów A (gm.  Pajęczno), Ruda (gm. Wieluo), Teklinów (gm.  Wieruszów)
budowa składowisk a do deponowania odpadów zawierających azbest  w gminie Biała



…III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - REGION O WYSOKIEJ JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

GŁÓWNE WYZWANIA 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PLANOWANE INWESTYCJE ROZWOJOWE 
O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW I 
POTENCJAŁU 
ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO

zachowanie gleb najwartościowszych
stosowanie zabiegów wapnowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych
wprowadzanie zadrzewieo i zakrzewieo śródpolnych  na obszarach zagrożonych suszą
ochrona złóż o znaczeniu ogólnokrajowym: węgla brunatnego: Złoczew,
racjonalne wykorzystywanie zasobów wód geotermalnych  na cele ciepłownictwa i balneologii 
– Sieradz, Uniejów, Poddębice, Wieluo, Zduoska Wola
poprawa infiltracji wód roztopowych i retencji leśnej 
zwiększenie *przepustowości wlotu do zbiornika Jeziorsko
odwodnienie złoża przy budowie kopalni odkrywkowej
odmulenie koryta rzeki Prosny
rozbudowa ciepłowni, kotłowni i sieci ciepłowniczych w miastach: Łask, Pajęczno, Sieradz, 
Wieluo, Wieruszów, Zduoska Wola, Złoczew

OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO

utrzymanie 22 rezerwatów przyrody
utrzymanie Parków Krajobrazowych: Międzyrzecza Warty i Widawki,  Załęczaoskiego
utrzymanie OChK Brąszewickiego, Nadwarciaoskiego, Dolina Prosny, Doliny Widawki, 
Pradoliny Warszawsko-Berlioskiej
utworzenie OChK Pajęczaosko- Gidelskiego, Załęczaoskiego, Złoczewskiego, Doliny Neru, 
Puczniewsko-Grotnickiego, Tuszyosko –Dłutowskiego
utrzymanie  19 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
utrzymanie  8 Obszarów Natura 2000

MINIMALIZACJA ZAGROŻEO ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO

budowa, rozbudowa, modernizacja  systemów melioracyjnych
budowa  zbiorników retencyjnych w strefie zagrożonej bardzo silnym pustynnieniem:
Ferdynandów, Iwonie, Małyo, Ralewice, Byczynę, Wilczycę 
wdrażanie uchwały antysmogowej oraz programów ochrony powietrza w ośrodkach miejskich 
o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza – Błaszki , Warta, Sieradz, Zduoska Wola, Łask, 
Szadek, Złoczew, Wieruszów, Wieluo, Działoszyn, Pajęczno, Uniejów, Poddębice
rozbudowa ciepłowni  i sieci ciepłowniczych w miastach: Łask, Pajęczno, Sieradz, Wieluo, 
Wieruszów, Zduoska Wola, Złoczew
wprowadzanie systemowych rozwiązao w zakresie wód opadowych w miastach – Sieradz



…IV. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - REGION O WYSOKIEJ JAKOŚCI 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

GŁÓWNE WYZWANIA 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PLANOWANE INWESTYCJE ROZWOJOWE 
O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

KOMPLEKSOWE ROZPOZNANIE 
ZACHOWANEGO ZASOBU 
MATERIALNEGO DZIEDZICTWA  
KULTUROWEGO 
I DOKUMENTOWANIE  JEGO WARTOŚCI ORAZ 
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI I SPECYFICZNYCH 
CECH DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO

utrzymanie  formy ochrony dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków
utrzymanie parku kulturowego Wzgórze Zamkowe w Sieradzu
zapewnienie ochrony wyznaczonym dobrom kultury współczesnej – Pomnik „Wieczna Miłośd” 
w Wieluniu
ustanowienie pomników historii – grupa XVI-wiecznych drewnianych kościołów wieluoskich, 
układ urbanistyczny Wielunia, zespół kościoła romaoskiego w Stroosku
wzmacnianie ochrony obszarowej dla cennych form zabytkowego krajobrazu kulturowego  –
Uniejów – Spycimierz, dolina Prosny (Bolesławiec – Chróścin),  Młyny nad Grabią, Sieradz –
układ urbanistyczny z zespołami sakralnymi, Warta – układ urbanistyczny 
z zespołami sakralnymi, założenie przestrzenne – Złoczew Ruszkowskiego, osiedle kolejowe w 
Zduoskiej Woli-Karsznicach, Ożarów – Kocilew, wokół zbiornika Jeziorsko, Konopnica–Strobin, 
Krzętle, w Wieruszowie, Burzenin–Witów, Kamion–Toporów–Przywóz
wzmacnianie ośrodków w podregionach kulturowych – Wieluo, Sieradz
wspieranie skansenów – Uniejów, Sieradz, Kocilew
promocja elementów tradycji z Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa  UNESCO –
zwyczaju układania dywanów kwiatowych w procesji Bożego Ciała w Spycimierzu
wzmacnianie tradycji XIX-wiecznego uprzemysłowienia – osady tkackiej w Zduoskiej Woli, 
Grzeszyn
wzmacnianie instytucji kultury w Sieradzu, Wieluniu,  Warcie, Zduoskiej Woli



…V. DZIEDZICTWO KULTUROWE - REGION O DOBRZE ZACHOWANYM DZIEDZICTWIE KULTUROWYM
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030+

GŁÓWNE WYZWANIA 
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PLANOWANE INWESTYCJE ROZWOJOWE 
O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ,  
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKOWYCH FORM 
TURYSTYKI ORAZ ZWIĘKSZENIE 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
I ZMIANA WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA

budowa, rozbudowa i poprawa jakości bazy turystycznej na rzecz kształtowania turystyki: 
uzdrowiskowej - Uniejów, balneologicznej – Poddębice
religijnej i pielgrzymkowej – drewniane kościoły typu wieluoskiego, tradycja układania 
dywanów kwietnych w Spycimierzu
związanej z kolejnictwem – skansen lokomotyw Zduoska Wola – Karsznice
poprzemysłowej  - Zduoska Wola
poznawczej – zabytki i miejscowości na szlakach kulturowych: bursztynowym, 
romaoskim i szlaku zamków
aktywnej – rowerowej, konnej, wodnej
przyrodniczej - obszary Natura 2000, jaskinie i wychodnie skał na Wyżynie Wieluoskiej 
w okolicach Wielunia i Działoszyna
wypoczynkowej – Załęczaoski PK, PK Międzyrzecza Warty i Widawki
Kulinarnej – potrawa regionalna gęsi pipek w Uniejowie

promocja  i wykorzystanie atrakcji  - produktów turystycznych:
ZOO Safari Borysew
Termy Uniejów , Centrum Wodolecznictwa w Poddębicach
Centralny Łuk Turystyczny (Łęczyca - Uniejów - Kłodawa)
Powiat Wieruszowski z Mapą i Kompasem, Rajd Bike Orient 
Festiwal Jeździecki w Gajewnikach
Jura – Turystyka i edukacja geologiczna (Wieluo)
Aktywna Dolina Rzeki Warty, Zbiornik Jeziorsko

ZACHOWANIE WARTOŚCI I JAKOŚCI 
KRAJOBRAZU

zachowanie makrownętrz krajobrazowych w krajobrazie dolinnym: rzeki Warty
kreowanie nowej zabudowy w sposób jednorodny, zwłaszcza w ośrodkach historycznych 
i na terenach wiejskich



…VI. TURYSTYKA I REKREACJA – REGION O WYSOKIEJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
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1. zachowanie czytelnych granic między obszarami zabudowy a terenami otwartymi,

2. unikanie pasmowego rozwoju zabudowy wzdłuż tranzytowych ciągów komunikacyjnych

3. ograniczanie urbanizacji na terenach, które nie znajdują się w zasięgu obsługi publicznym transportem zbiorowym,

4. ograniczanie urbanizacji na terenach, które nie mają możliwości do objęcia zbiorczymi systemami infrastruktury 

technicznej,

5. ograniczanie urbanizacji na terenach pełniących funkcje korytarzy przewietrzających,

6. ograniczanie urbanizacji na terenach o ryzyku wystąpienia naturalnych i antropogenicznych zagrożeń środowiska 

(m.in.  ryzyka powodzi, wystąpienia poważnych awarii oraz ryzyka związanego z ustanowionymi obszarami 

ograniczonego użytkowania itd.),

7. ograniczanie negatywnej ingerencji w tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo,

8. kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych z poszanowaniem atutów lokalizacyjnych wynikających                          

z ukształtowania terenu i walorów krajobrazowych,

9. ochrona i kształtowanie osi widokowych, dominant przestrzennych, sylwet, panoram wraz z przedpolami ekspozycji,

10. ograniczanie lokalizacji  i eliminacja przestrzennych elementów dysharmonijnych z krajobrazem (m.in. reklam, 

obiektów obcych kulturowo),

11. kształtowanie struktur obszarów zabytkowych z poszanowaniem autentyzmu i integralności,

12. kształtowanie struktur mieszkaniowych wraz z zapleczem podstawowych usług publicznych,

13. lokalizacja terenów zieleni urządzonej jako integralnej części struktur funkcjonalno-przestrzennych,

14. powiązanie systemów zieleni miejskiej z ponadlokalnym systemem przyrodniczym,

15. lokalizacja elementów retencjonujących wodę jako integralnych części struktur funkcjonalno-przestrzennych,

16. ograniczanie negatywnego oddziaływania elementów infrastrukturalnych na struktury funkcjonalno-przestrzenne,

17. sytuowanie elementów infrastrukturalnych we wspólnych korytarzach,

18. rozwój rozdzielczych i dystrybucyjnych sieci infrastrukturalnych: gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych w zasięgu strefy racjonalnego rozwoju sieci

USTALENIA WIĄŻĄCE PLANU

…
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI



INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM WYNIKAJĄCE Z:

dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów:

1. Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

3. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Łódzkiego

4. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2015 r.)

5. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.

6. Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla RP

7. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu wodnego Środkowej Wisły

8. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu wodnego Warty

9. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

10. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

11. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

dokumentów przyjętych przez właściwego ministra:

12. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

13. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

dokumentów przyjętych przez  Sejmik WŁ:

14. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego

15. Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016 - 2019

16. Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 - 2018

USTALENIA WIĄŻĄCE PLANU

…
INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
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